Generalforsamling i Odsherreds Sportsfiskerforening den 28. februar 2020.
1. Valg af dirigent. Bjarne takkede for Stigs lækre labskovs. Michael blev valgt som dirigent.
2. Valg af referent. Sinnet blev valgt.
3. Konstatering af lovlig indvarsling. Michael konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt
og at regnskaber, budget og indkomne forslag var lagt på hjemmeside og Blog. Der var 23
deltagere.
4. Valg af stemmetællere. Poul og Preben blev valgt.
5. Formandens beretning. Bjarne aflagde en fyldig beretning om årets mange aktiviteter. Der er p.t.
209 medlemmer. Hvis man melder sig ind inden 1. august og samtidig betaler fuldt kontingent for
det kommende år, vil det første halve år være gratis. Det er overvejet, om opgaverne i klubben skal
beskrives konkret, hertil var ingen kommentarer. Bestyrelsen har besluttet at betale 2000 kr. i
bidrag til TØS, men vil samtidig forhandle om modydelser. Der er problemer i Tissø, men vores
engagement der skal fortsætte, da det er vigtigt, at vi har mange tilbud til medlemmerne.
6. Udvalgenes beretning.
a. Tur og arrangementsudvalg. Jan Olsen fortalte om de afholdte ture og takkede vore sponsorer.
Præmier til turvindere er suspenderet, da der ikke har været nok indberetninger. I 2020 er
Long Niels tovholder på at skaffe navne på turvindere.
b. Vandplejeudvalget. Kalle fortalte om de mange aktiviteter: udsætning af fisk, pleje af åer,
udlægning af gydebanker og skjulesten, elfiskning og strygning af forældrefisk, deltagelse i
mange officielle møder m.m.
c. Klubhusudvalg. Roland fortalte, at der for nylig har været et indbrud, men ellers er der
færre, efter vi har opsat kamera. Der var god tilslutning til arbejdsweekenden. Værkstedet vil
blive indrettet som sikringsrum. NIMH har genopfrisket malingen på vores reklamefisk.
d. PR & Blob Blob udvalg. NIMH hjælper med logoer, plakater og foldere efter behov, ønsker
gerne flere opgaver.
f,g,h. Juniorudvalg, Kanal og Moseudvalg samt Småbådsudvalg er ikke oprettet.
Alle beretninger i punkt 5 og 6 blev godkendt.
7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2019. Erik gennemgik regnskabet, der blev godkendt.
8. Indkomne forslag.
a. Fra bestyrelsen. Bestyrelsens forslag blev gennemgået og diskuteret. Alle forslag blev vedtaget.
Torben advarede dog mod den tiltagende centralisering, hvor faste opgaver er delegeret til kun et
fåtal af medlemmer.
b. Fra medlemmer. Der var ingen forslag.
9. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2020, herunder fastsættelse af kontingenter.
Erik gennemgik budgettet, der blev godkendt. Torben anbefalede, at der fremover især lægges
vægt på medlemspleje (ture og arrangementer) i stedet for den nu vedtagne, ret kostbare
fornyelse af hjemmesiden. Dette blev støttet af Michael. Torben foreslog endvidere, at man til
forbedring af hjemmesiden kunne kontakte en teknisk skole i Kalundborg, hvor eleverne kunne få
det som en opgave i multimediedesign. Bjarne vil kontakte Torben, når arbejdet hermed
påbegyndes.

Kontingentet til OSF foreslås forhøjet med 5%, afrundet til hele 5 kr. Dette blev vedtaget, men der
blev fremsat ønske om, at der bliver set på rimeligheden/forenklingen af alle kontingentsatser.
Kontingentet til Forbundet er ikke kendt, idet de påtænker en forhøjelse, som endnu ikke er
vedtaget. Der var en del diskussion om størrelsen af DSF’s kontingent. Men der er enighed om, at vi
vil støtte deres vigtige indsats for miljø og natur. Bjarne foreslog, at vi kan invitere et af deres
medlemmer hertil, så vi kan spørge til deres forhold.
Kontingentforslaget for 2021 blev vedtaget.

10. Valg af bestyrelse og revisor.
a. Bjarne Andersen blev genvalgt som formand (lige årstal)
b. Preben Hansen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem (lige årstal).
c. Roland Sørensen blev genvalgt og Bo Andersen nyvalgt som suppleanter (1årige perioder)
d. Torben Pedersen blev genvalgt som revisor lige årstal.
e. Michael Hailand blev genvalgt som revisor ulige årstal.
f. Poul Nielsen blev valgt som revisorsuppleant (1årig periode)
11. Valg til udvalg. (fremover 1 formand og to medlemmer hvert år for 1 år + evt. andre interesserede)
a. Tur og arrangementsudvalg. Jan Olsen blev genvalgt som formand.
Niels Long Jensen og Preben Hansen blev valgt som medlemmer. Som andre interesserede blev
Flemming Witt og Niels Erik Torp noteret.
b. Vandplejeudvalg. Jan Aggerholm blev genvalgt som formand.
Kalle Ludvigsen og Karl Erik Mikkelsen blev valgt som medlemmer.
c. Klubhusudvalg. Roland Sørensen blev genvalgt som formand, Ivan Zetterquist og Jonas
Christiansen blev valgt som medlemmer.
d. Makrelfestivaludvalg. Niels Erik Torp blev genvalgt som formand.
Niels Long Jensen og Michael Heiland blev valgt som medlemmer.
e. Evt. andre udvalg jf. dagsordenens pkt. 8.a.1.: Der var ikke andre udvalg.
12. Uddeling af årets præmier v. Tur og arrangementsudvalget. Aflyst p.g.a manglende indberetninger.
11. Eventuelt.
Torben: De nye vedtægter må ikke komme til at begrænse udvalget af aktive medlemmer.
Torben: Når der skal træffes nye beslutninger om kontingent bør der ses på proportionerne.
Poul: Der bør højst være 5 medlemmer i et udvalg, ellers bliver ansvarsfølelsen forfladiget.
Torben: De nye udvalgsvalgperioder på 1 år er måske for kort tid til at der kan gøres brug af de
indhentede erfaringer.
Bjarne afsluttede med at præcisere, at vedtægtsændringerne ikke er for at centralisere magten, men for at
skaffe medlemmer nok, som vil stille op til valg. Der blev derefter takket for god ro og orden.
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